Servicii oferite:
• Cazare în dormitoare spaţioase,
foarte curate;
• Îngrijire corporală şi menaj zilnic şi
ori de câte ori este nevoie;
• 5 mese pe zi: 3 principale + 2
gustări (dulce + fructe)
• Alimentaţie specială pentru
persoanele cu regim, diete speciale
pentru persoane cu diabet sau alte
afecţiuni.
• Asistenţă medicală; administrarea
tratamentului prescris de medicul
curant; consultaţie medicală în
funcţie de starea sănătăţii fiecăruia;
• Asistenţă socială;
• Consiliere psihologică, relaţională,
juridică;
• Activităţi de socializare şi petrecere
a timpului liber;
• Sesiuni şi dezbateri pe diferite teme
de interes general;
• Servicii spirituale, religioase;

E suficient să ne treceţi pragul
şi veţi realiza că vă aflaţi într-un
cămin primitor cu oameni calzi
alături de care vă veţi simţi ca
acasă.
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Tot ce aveți
nevoie într-un
singur loc!
Noi avem grijă de cei
dragi vouă.

Tel: 0334 410 574

Despre Centru

Centrul social Slobozia, municipiul
Oneşti, Judeţul Bacău, reabilitat prin
Programul Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară nr.3 “Îmbunătăţirea
Infrastructurii Sociale” - Domeniu de
intervenţie 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
sociale, este o instituţie fără personalitate
juridică în subordinea Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială Oneşti.

In căminul nostru seniorii vor
găsi confort, linişte şi o atmosferă
prietenoasă. Astfel, ei nu se vor simţi
singuri, ci vor fi înconjuraţi de persoane
asemenea lor, cu care să-şi petreacă
împreună timpul prin jocuri de societate,
plimbări, vizionarea emisiunilor preferate
şi alte activităţi recreative. În acest mod
vom păstra active atât mintea cât şi
trupul, cu efect benefic asupra sănătăţii şi
stării de spirit.

Specificaţii
Este un centru modern, cu o capacitate de
14 locuri, unde persoanele aflate aici
beneficiază de găzduire permanentă în
dormitoare spaţioase.

Asigurăm un stil de viaţă sănătos seniorilor,
meniurile fiind alcătuite cu o atenţie deosebită
şi corespunzător regimului fiecărei persoane.
Alimentaţia este una echilibrată, respectânduse mesele principale ale zilei, dar şi gustările
dintre mese. Mâncarea este preparată zilnic, în
condiţii de maximă igienă, iar ingredientele
folosite sunt mereu proaspete şi de cea mai
bună calitate.

Important
Centrul este destinat persoanelor
vârstnice independente, care au
domiciliul legal pe raza municipiului
Oneşti şi îndeplinesc criteriile de
eligibilitate privind instituţionalizarea.

Fiecare senior este important pentru
noi, fiind tratat ca un membru al
familiei.
Oferim servicii de cea mai bună
calitate, croite pe măsura şi dorinţa
fiecăruia.
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